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Els que fa un temps que estem donant voltes pel Montseny, i per les seves fonts en 
particular, ens adonem com de mica en mica els dolls d’aigua es van aprimant, les 
construccions que les ennoblien s’han anat degradant i arruïnant, i si ho comparem amb 
les antigues postals on la font era un element central de la vida, on es feien les fontades, 
on es dipositava el llegat cultural i natural de l’aigua, on els poetes cantaven els seus 
millors versos, ens adonem que cal preservar aquests racons com a font de coneixement. 
Per això portem a terme el nostre estudi, però no sols com un treball teòric, sinó que 
volem redescobrir i animar a tothom, caminant i passejant, les fonts per apreciar aquest 
bé tant valuós. Que tornin els poetes a les fonts! Que els enamorats serveixin a l’amor al 
costat de les deus d’aigua! Anem les persones grans i els petits una altre vegada a 
caminar cap a les fonts. Evitem el declivi de les nostres fonts fent front a la societat de 
les preses i de l’aigua embotellada que ens ha tocat viure. 

  



Projecte Fonts del Montseny 

Tots sabem que les fonts del Montseny són molt nombroses, però en sabem quantes n’hi 
ha? en quines condicions? les coordenades d’on estan ubicades? el seu estat de 
manteniment? el tipus d’aigua que brolla del seu manantial? Aquestes i moltes més 
preguntes són les que volem resoldre amb el nostre projecte. 

No hi ha treballs exhaustius sobre les fonts del Montseny però si una primera 
aproximació feta per Martí Boada al 2003 en que fa referència a més de 700. També hi 
ha llistats de fonts de diferents associacions locals com els Amics de les fonts de 
Viladrau (on estan indexades dos centenars de fonts) o Vadefonts d’Aiguafreda. De 
totes maneres el criteri per la seva quantificació pot variar en funció que es 
compatibilitzin les fonts perdudes, els biots, les urbanes o sols les naturals, o totes les 
que estan ubicades al terme municipal o sols les que es troben dins del parc natural del 
Montseny. A hores d’ara, en el moment de fer aquest catàleg, nosaltres hem recollit de 
la molt variada bibliografia que hi ha sobre el Montseny quasi 780 fonts en tota la 
Reserva de la Biosfera (els termes municipals complerts dels 18 pobles que formen el 
Montseny). Totes aquestes fonts han estat posicionades en un plànol googlemaps amb 
les seves coordenades GPS. El seu link és: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1NR7adiDk2597xso
Oa7sFAvUucBE&ll=41.77379618536315%2C2.421964986732519&z=12 

Estan situades amb quatre colors, corresponents la següent llegenda: Vermell: fonts 
boscanes; Blau: fonts urbanes; Verd: fonts per geolocalitzar; Negre: desaparegudes. 

El nostre projecte inclou visitar les fonts, comprendre el lloc, escriure una fitxa de cada 
brollador amb la situació, l’estat, la manera d’arribar-hi, les llegendes i històries de la 
font o del lloc, i fer un conjunt de fotografies artístiques de cada una d’elles, de manera 
que es pugui captar la bellesa del paratge. 

D’aquestes quasi 780 fonts, en el moment d’escriure aquest catàleg 22 pertanyen al 
terme municipal de Seva, les quals totes hem pogut visitar excepte la Font de Codina i 
la de Barceló.  

Al voltant de la fonts del Montseny trobarem falsia, heura, molses de menes diverses, 
crisospleni, aiguarola, creixen, miosotis….  i l’arbrat que li dóna ombra sempre compost 
per pollancres, verns, alzines, suredes, roures, castanyers.... A lo millor tindreu la sort 
de poder gaudir de la companyia d’alguna salamandra amb el seu caminar badoc, i en 
els bassals de l’entorn de la font observar els capgrossos de tòtil, de gripau o de granota. 

  



Seva 

Municipi que es troba a una altitud mitjana de 630 metres a la zona poblada. Té una 
extensió de 31 Km2, i està situat al sud-est de la comarca d’Osona, a la falda nord-oest 
del Montseny. El seu terme municipal està separat en dues parts aïllades, amb un 
fragment del Brull al mig. A la part nord, principal, hi ha el poble de Seva i l’EMD de 
Sant Miquel de Balenyà. La part sud es troba principalment al voltant de la urbanització 
el Muntanyà. El terme limita al nord amb Malla i Taradell, a llevant amb Viladrau, a 
sud amb el Brull i Aiguafreda, a sud-oest amb Centelles, a ponent amb Balenyà, i al 
nord-oest amb Tona.  

La població és de 3.500 habitants, repartits entre el poble de Seva, la EMD de Sant 
Miquel de Balenyà i diverses urbanitzacions. 

El poble de Seva està datat des de l’any 222, i es conserven alguns elements antics als 
seus edificis i restes històriques dins del seu nucli urbà. La documentació que fa esment 
del territori de Seva per primera vegada és de l’any 904.  

A Seva si poden fer agradables passejades. Cap al Pont del Gatus i el molí del Sors, de 8 
quilòmetres, que ens porta per petites pastures, pollancredes i rouredes joves. Cap la 
Bellida i els Roures, camí curt d’una hora per observar els vorals i el nucli de municipi, 
amb sortida des del passeig de la font del Sors. O la passejada fins a la capelleta rural de 
Santa Madrona i el Menhir de Perafita. 

  

El campanar romànic de Santa Maria de Seva domina tota la població. 
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Font d’Avinyó, Seva 

Coordenades GPS: 41.807445, 2.242749 

Font del terme municipal de Seva que està en una zona isolada de la resta, rodejada 

pel Brull al nord i l’est, Balenyà i Centelles per l’oest, i Aiguafreda pel sud. La font es 

troba a llevant del nucli d’Hostalets de Balenyà, i de fet és el millor lloc per fer-hi 

l’aproximació. Prenent el camí rural de Vall-llosera caminem cap a sud, vers al mas 

anomenat l’Alzinar, i passat aquest mas més cap al sud arribem al Pla de l’Alzinar, per 

on hem d’agafar un caminoi que baixa a l’inici de la conca de la Riera del Fitó, entre 

roures, pollancres i pins, on trobem la font d’Avinyó, escrita al plànol de l’Alpina com 

font Vinyó. 

 

L’obra de la font és constituïda per dos parets de totxana formant angle adossades al 

talús de la muntanya. La de l’esquerra, amb obra vista, sembla contenir la mina 

original, amb dos portelles metàl·liques. La de la dreta, amb la paret arrebossada, té al 

seu frontal fins a tres brocs situats de forma asimètrica, però per cap d’ells raja aigua. 

El broc més centrat sembla ser el que més havia rajat, ja sia per les restes 

sedimentàries que si aprecien sota al broc, ja sia perquè hi ha una antiga canalització 

avui malmesa que prenia l’aigua directa del broc. Les dues parets estan coronades 

cada una d’elles per un frontó triangular, amb totxanes marcant aquesta forma 

clàssica. El frontó sobre de la font s’hi pot llegir en lletres de color verd: 

FONT AVIÑÓ 

Cuidem la font 

amb interès mantenint 

net els seus voltants 

A la terrassa superior de la font grans plataners plantats en cercle donen majestuositat 

al lloc, al centre de la rotllana arbòria hi ha una bonica taula de pedra circular sobre 

uns peus de totxana en creu, i tres bancs també de pedra concèntrics al voltant de la 

taula. El bell paratge de font, bancs i plataners ens evidencien l’emotivitat del lloc en 

èpoques pretèrites, que ara sols romanen a la memòria dels més vells del llogaret.  
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Font del Barceló, Seva 

Coordenades GPS: 41.84882, 2.26938 

Font emplaçada a tocar el mas homònim, a nord del terme municipal de Seva. Podeu 

arribar-hi des de la pista del cementiri o des del caminoi que ressegueix el Còdol, però 

l’accés rodat al mas és des de la carretera de Sant Miquel de Balenyà a Taradell, per 

una estreta pista asfaltada que transcorre entre els camps, primer paral·lel al torrent 

de la Serreta i després creuant el sot del Burell. L’accés al mas és molt ben senyalitzat. 

La font està situada uns 100 metres al sud est del conjunt edificat, per sobre del corral 

de les gallines, a un marge de la muntanya ben vertical, on a sobre hi ha grans camps. 

La font és una mina fonda d’aigua, que brolla de manera incessant de les entranyes de 

la muntanya. Fa pocs anys es va construir un mur de pedra per protegir la mina, i ara 

es pot veure a partir d’una portella metàl·lica. Pel costat l’aigua de la mina que no és 

aprofitada cap al mas brolla per un senzill broc d’acer, d’on podem beure. Aquesta 

aigua del broc és recollida a una bassa situada una mica més avall, que podreu veure 

plena de joncs i canyissar.  

Fa una desena d’anys el Barceló era un mas esbucat, però nova gent va venir per 

recuperar i donar una altre vegada vida a la masia. Es va arranjar la casa, però els 

coberts dels animals estaven tan malament que es construïren de nou. El magatzem 

que s’edificarà al costat septentrional té una semblança increïble a la rectoria de la 

parròquia de la Castanya. Quan aquest fet l’hem comentat amb la mestressa de la 

casa, ens ha resolt l’entrellat de la qüestió, ja que van encarregar l’obra del magatzem 

al mateix picapedrer de Tona que molts anys enrere havia reconstruït el gran arc de la 

Castanya, i que aquí podem veure reproduït de manera prou fidedigna.   
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Font del carrer de Baix, Seva 

Coordenades GPS: 41.839250, 2.279794. 

Font urbana annexa a la façana de la casa nº21 del carrer de Baix, la mateixa que fa 

cantonada amb el carrer del Campanar. Es tracta d’un carrer de la trama urbana 

medieval, la sagrera que va créixer al voltant de l’església romànica de Santa Maria de 

Seva. 

Dins un pany de paret enfonsat 30 centímetres, amb arc de mig punt format per 

carreus de pedra vermella perfectament entallats hi ha la font. El pla de la paret és 

enrajolat amb peces ceràmiques blanques quadrades i entre d’elles algunes amb 

detalls florals de color blau. Actualment el broc de la font és tallat i tancat, i el modern 

polsador que hi ha a la seva dreta esdevé un monument a la inutilitat, car per molt que 

pitgem d’aigua no en surt gens. Dos peces semblant a festejadors centren una pica de 

pedra que sembla ben antiga, tot i que ara sense ús. Per facilitar que la mainada en 

pogués beure, hi ha davant mateix una pedra rectangular a mode de graó. 
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Font de la Casanova del Muntanyà, Seva 

Coordenades GPS: 41.81487, 2.26026 

Font situada a 100 metres a ponent de la Casanova del Muntanyà, a l’inici del torrent 

de la Vall-llosera. Per accedir a aquesta font que encara dóna servei a la Casanova del 

Muntanyà el més indicat és anar-hi des de la zona més al nord de l’urbanització El 

Muntanyà, al entroncament dels carrers Pla de la Calma amb Santa Fe. Des d’allà surt 

un estret corriol que us porta fins a la Casanova passant just per sobre de la font en un 

magnífic paratge de bosc de ribera. 

Des del corriol veureu uns esglaons de pedra artesanalment posats de manera que us 

facilitaran baixar fins al sot. Us serà fàcil de reconèixer perquè és l’únic pas fresat, i 

també perquè des de dalt es veu un antic safareig de ciment, que avui en dia a passat a 

estar sense ús. L’antic broc de la font ha estat substituït per una aixeta de bola amb 

mànec de color blau que destaca en una paret tota recoberta de molsa i d’un ambient 

on predominen tots els verds de la naturalesa.  
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Font de la Clavella, Seva 

Coordenades GPS: 41.837597, 2.274450 

Aquesta font la trobareu darrera del camí del Serradal,  antic grapat de cases fora del 

conjunt del nucli històric que ara és un carrer més del poble a l’oest del centre de Seva. 

La font és a tocar un torrentet que aigües amunt s’anomena Sot de la Burra, però que 

just quan s’alimenta de la font rep el nom de Sot de la font de la Clavella. 

La font és sota d’un gran avet que li dóna ombra abundant i molt agraïda durant 

l’estiu. Un mur de pedra de cantell conté les terres superiors i per quatre graons de 

pedra ben posada podreu baixar fins a la deu d’aigua, que aboca el seu preuat líquid a 

partir d’un gruixut broc d’acer recobert de verda molsa, a una pica de pedra arran de 

terra, que es recollida per una petita canal fins a un safareig mig colgat actualment. A 

tot l’entorn podeu apreciar camps a banda i banda del sot. 

Tot i que hi ha documentació que acredita la font des de l’any 1954, la font és molt 

més antiga, ja que a inicis dels anys 50 del segle passat el que es va fer va ser una 

modificació de lloc i nivell perquè sortís molta més aigua. 
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Font de la Codina, Seva 

Coordenades GPS: 41.85164, 2.27527 

Aquesta font es troba al nord del terme municipal de Seva, aproximadament entre la 

Casa Nova de la Costa i el pont d’en Gatus, just a tocar la llera del Gurri, en un dels 

meandres típics que fa el riu en aquesta zona.  

Si sortiu del poble de Seva pel camí que passa per davant Can Vives, aneu sempre a 

nord, no us desvieu cap al pont d’en Gatus ni el molí del Sors, prosseguiu en direcció 

septentrional fins un camp ben llaurat a la vostra dreta. Si és tardor és possible que el 

camp ja estigui plantat de sorgo (que les vaques agrairan de menjar durant el fred 

hivern). Descendiu per marge d’aquest camp i de seguida trobareu un caminoi que 

travessa el dens bosc de ribera baixant fins el Gurri. A tocar la llera es troba la font, 

quasi sempre amb aigua. 

La font és un simple broc d’acer, més aviat petit, encastant en una roca del marge, tot 

ben humitós i verd. Aquí el Gurri baixa tranquil, i les aigües sembla que no tinguin 

presa per anar cap al Ter, com si volguessin gaudir força estona dels meandres i de la 

vegetació de la zona. 
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Font de les Femades, Seva 

Coordenades GPS: 41.844547, 2.281990 

Font en mal estat que trobareu al nord del nucli urbà de Seva, just al voral d’un antic 

camí que anava a Vic i Taradell, per on ara passa el GR2. La pista discorre per camps a 

banda i banda, a la nostra dreta trobem un rec, i entre dos grans pollancres separats 

uns 30 metres descobrireu la font de les Femades. Tots aquests camps també reben el 

topònim de “les femades”. 

Si teniu sort, i algú ha netejat l’esbarzeram que a vegades ho cobreix tot, podreu 

observar una capelleta construïda en pedres i totxanes, actualment tot en mal estat, 

mig a punt de derruir-se, i cobert per una pedra plana del lloc. Al fons de la capelleta, 

un muram de pedres regalima aigua per arreu; si hi ha o hi havia un broc nosaltres no 

l’hem sabut veure.  

Des dels camps de les Femades i mirant a sud, podeu veure una magnífica vista de mas 

el Sors, i de les capçades dels espectaculars arbres del seu jardí arborètum.  
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Font de Fontanelles, Seva 

Coordenades GPS: 41.840589, 2.297150 

La paraula fontanelles significa petites fonts, i és molt utilitzada en molts altres indrets 

de fonts de Catalunya. La font de Fontanelles també rep el nom de font d’en Mingo en 

alguna bibliografia que hem consultat. 

La font és situada propera al torrent de Valldoriola que es pot considerar el torrent 

origen del riu Gurri. Per poder arribar a la font podeu deixar el cotxe al final de la zona 

industrial de Seva, accessible des del quilòmetre 10,2 de la carretera de Seva a 

Viladrau. No aneu per la pista cap a Fontanellesnatura, sinó que camineu direcció sud-

est en descens pròxim a una pineda, i tot seguit a un gran camp de pastures ben 

treballat. Travessem pel perímetre el camp fins al marge marcat per tres nogueres que 

delimiten un segon camp a un nivell superior. Caminant pel marge inferior del camp, a 

un 50 metres podreu trobar un corriol que baixa en pronunciada pendent fins a la font 

de Fontanelles. La font ha perdut el broc, però d’aigua n’hi ha bastant tota gotejant a 

un bell safareig més natural que d’obra. En Ll. Pagespetit al 2002 va poder parlar amb 

l’avi Josep de Fontanelles el qual li va explicar que antigament el mas s’abastia 

d’aquesta font, i cada dia hi baixaven a buscar l’aigua. Avui en dia ja no és així, raó per 

la qual potser la font és difícil d’accedir, pel poc ús que se’n fa.  
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Font de Llobarteres, Seva 

Coordenades GPS: 41.826787, 2.276190 

La font de Llobarteres es troba a uns 500 metres en línia recta del mas de 

Serrabardina, però a l’altre costat del Sot de la Burra. Podeu arribar-hi des de 

l’urbanització de l’Estanyol (precisament caminant des del carrer de Serrabardina), o 

millor encara deixant el cotxe a l’apartador de la carretera BV-5301 (quilòmetre 34.5) 

que és l’entrada al mas Serrabardina. Caminem 200 metres fins arribar al mas, des 

d’on hi ha una esplèndida vista del nucli de Seva, amb el bell campanar romànic de 

Santa Maria sobresortint sobre les cases del nucli, i al fons els Pirineus. Si hi aneu a 

l’hivern l’espectacle de les neus pirinenques a la llunyania com a teló de fons d’aquest 

poble montsenyenc és impressionant.  Continuem a esquerre entre camps de pastures 

i murs de pedra seca sàviament col·locats des de molt de temps enrere. El camí primer 

va a sud fins creuar el Sot de la Burra, i després pren direcció cap a ponent i mica en 

mica redreça cap a nord; des d’aquest punt si girem el cap  cap on venim podem veure 

una bonica estampa de Serrabardina.  Ara hi ha varis caminois i trencalls, nosaltres 

hem de prendre direcció ponent fins albirar un conjunt d’alzines i roures ben formats 

d’on es destaquen quatre grans pins pinyoners, que ens indiquen on és la font. 

La font de Llobarteres raja molt prop del terra d’un gran tub de plàstic, i amb una 

bonica teula posada manualment davant aboca l’aigua al maresme que crea, on no és 

difícil trobar ramats bevent a plaer. Antigament aquesta deu d’aigua havia rebut el 

nom de font de la Teula, sembla ser perquè en comptes del lleig tub de plàstic actual hi 

havia una digna teula. 
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Font de la Llobera, Seva 

Coordenades GPS: 41.8284, 2.2892 

Del costat est del nucli de Seva prenem el carrer de Sant Antoni direcció cap a sud, fins 

travessar la Ronda de Josep Pla i, després de Sant Antoni, seguir pel camí antic del 

Brull, pista per on també transcorre el GR2. Tot al costat de camps fins que després de 

500 metres de deixar l’asfalt trobem un caminet cap a llevant que ens porta cap a 

Figueroles. Si volem també podem arribar en cotxe fins aquí per la BV-5301: poc 

després de passada l’entrada al Muntanyà des de la carretera, hi ha un camí a 

l’esquerre de la carretera on podem deixar el cotxe. 

Prenem el camí cap a l’est, cap a Figueroles, i a uns 100 metres travessem un profund 

sot tot rodejat de grans alzines. Si baixem en compte al sot podem veure el que resta 

de la font de la Llobera, sota una gran cova podem apreciar la mina on, a pesar de no 

existir la font, encara raja aigua en prou quantitat per regar de forma abundosa els 

marges del sot. 

Una antiga llegenda diu que en aquesta font s’hi reunien les bruixes per fer festes 

malèfiques, i que la bruixa més grossa de totes rebia el nom de Montmanya. 

Aprofiteu que sou aquí per caminar 700 metres més cap a llevant i arribar-vos fins a 

Figueroles, on podeu gaudir de l’encant de la petita ermita de Sant Joan, i de l’Alzina 

Gran que podeu veure a l’entrada del mas. Tot i que a l’entorn d’aquesta casa pairal hi 

ha imponents exemplars arboris, l’Alzina Gran és emblemàtica pels seus 17 metres 

d’alçada i quasi 25 metres de diàmetre de capçada. Des del turonet de l’ermita de Sant 

Joan podeu gaudir de la bellesa del campanar de planta quadrada de Santa Maria de 

Seva, i segons la llum del dia apreciar els seus sis nivells d’obertura. 

La capella de Sant Joan va ser edificada pel rector de Seva, Mn. Joan Figarolas, motiu 

pel qual  està dedicada al seu patró.  També s’hi venera sant Marc (s’hi va en processó 

el 25 de març) i la Mare de Déu del Roser. La capella fou construïda cap el 1570. 
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Font de Montmany, Seva 

Coordenades GPS: 41.840645, 2.287607 

La font es troba situada a ponent del poble de Seva, prop de l’imponent mas de 

Montmany, del que pren el nom. Tot i que a aquest casal històric s’hi arriba des del 

carrer del Call d’en Camps, des d’aquí no podreu arribar a la font, que es troba al sot, i 

que està tancat pels ramats de bestiar del mas. Cal que aneu per la carretera BV-5303 

cap a Viladrau, i deixeu el cotxe a l’entrada de l’antic aparcament de la ja fa molt de 

temps desapareguda discoteca Fox Trot, a sols 300 metres de la rotonda de sortida de 

Seva. Des d’aquest punt camineu pel marge del camp fins baixar al torrent de 

Montmany, on trobareu la font entre una gran arbreda. 

La font de Montmany és un prisma d’obra recoberta de molsa i heura, amb un petit 

taulat inclinat de pissarra negra. Darrera podeu veure i obrir la portella per observar la 

deu d’aigua natural, mentre que per davant un robust broc de ferro regalima aigua a 

una pica de pedra. El lloc és molt pla i en aiguamolls, i a la tardor és ple de fulles dels 

plataners que si no us fixeu us faran posar els peus dins l’aigua a la menor badada. 
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Font del Muntanyà, Seva 

Coordenades GPS: 41.81543, 2.26887 

Font propera a l’històric mas que li dóna nom, i que també ha donat nom a tota la 

prestigiosa urbanització d’aquesta zona septentrional de Seva isolada del terme 

municipal situat més al nord, separada pel Brull.  

És fàcil accedir al mas Muntanyà des de la carretera de la urbanització, ja que a l’alçada 

del Camp de l’Om està perfectament senyalitzat. Entrem per la pista entre camps i en 

uns 300 metres trobem primer l’ermita de Sant Joan sobre un turonet que domina tot 

l’emplaçament i tot seguit El Muntanyà. A la banda nord del mas hi ha els corrals, les 

corts, i altres dependències agràries. Prenem el camí que ressegueix aquest àmbit i 

després de passar per un ben cuidat hort arribem a la font del Muntanyà.  

L’obra de la font és una gran mina quadrada formada per totxanes ben posades, creant 

inclús algunes motllures artístiques al seu perímetre. La mina té una considerable 

profunditat horitzontal. A la part inferior de pedra hi surt el broc de la font, tot i que hi 

ha una altre broc al costat dret. Un gran bassal recull l’aigua de la font que és conduïda 

avall per un canaló de formigó evitant un xaragall al lloc. Tota l’obra és coberta 

d’esbarzers que periòdicament són retallats per la gent del mas, però depèn de quan 

hi aneu ho trobareu més o menys fàcil de veure. Prop hi ha un sistema de basses i 

piques avui descuidades, i al sud de la font un gran estanyol que és origen del Sot de la 

Teuleria. 
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Font del Musclo, Seva 

Coordenades GPS: 41.837288, 2.297704 

Font que també podreu veure escrita al plànol de l’Alpina amb el nom de font de 

Fogueres, però que la gent de Seva, i la retolació local de la font, identifiquen amb el 

nom popular de font del Musclo. Es troba situada a llevant del nucli urbà, al marge 

d’un dels camps que es situen esglaonats per sobre del torrent de Valldoriola, camps 

que també reben el topònim de les Fogueres. La font va ser restaurada al 2009.  

Per poder arribar a la font entreu a la zona industrial de Seva, accessible des del 

quilòmetre 10,2 de la carretera de Viladrau. Trobareu un rètol de fusta que indica 

Fontanellesnatura, una antiga quadra del Mas Fontanelles restaurada i adaptada que 

ofereix un espai per a celebracions i reunions. Seguiu el camí fins a Fontanellesnatura; 

si heu vingut en cotxe fins aquí aparqueu-lo als terrenys habilitats per aquesta casa, 

prosseguiu el camí a sud fins a la planta potabilitzadora. A la vostra esquerra baixa un 

camí entre marges dels camps. Just acabar el camp i començar la davallada boscosa 

cap al torrent trobareu la font, a l’ombra d’un gran avet. 

Contenint el marge boscós, un gran mur de pedres toscament rejuntades, de forma 

vagament quadrada de dos metres de costat, conté un primet broc que 

intermitentment raja, en funció de l’època de l’any. Testimoni d’aquesta aigua és la 

massa calcària pedregosa recoberta de molsa que s’ha format sota el broc, que amb 

una mica d’imaginació podria semblar-se a un musclo, d’on podria venir el nom 

popular de la font. Sota “el musclo” una gran pica de pedra rectangular posada de 

manera perpendicular a la paret recull l’aigua quan raja. Als costant hi ha abeuradors 

de pedra sempre plens d’aigua, tot i que no ragi el broc, omplerts per l’aigua que 

regalima de les parets. 

Diu la memòria popular que antigament per la Festa Major de Seva els pastors del 

poble hi anaven a berenar, i que la gent tenia com costum enganxar closques de 

musclo a la paret, una altre teoria que explicaria l’origen del topònim de la font. 
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Font del Pinsap del Sors, Seva 

Coordenades GPS: 41.840054, 2.281094 

Aquesta font està situada just davant de la façana sud del Sors, casa senyorial de Seva, 

i cal no confondre-la ni amb la pròpia font del Sors ni amb la font del Porxo del Sors. 

Tot i que a vegades hi ha gent que pensa que és la mateixa aigua que la de la font del 

Sors, l’aigua d’aquesta font prové d’una mina diferent de manera que a vegades no 

raja una i en canvi si l’altra. 

La font rep el nom d’un proper gran exemplar de pinsap (Abies Pinsapo) declarat arbre 

monumental de Catalunya amb número 24-269-01, i que es va plantar al 1882 (doncs 

està documentat en un llibre de la biblioteca del Sors l’any de la seva plantació). De fet 

tot el jardí del Sors és un arborètum de gran valor natural, cuidat amb gran traça per la 

família Vives, que s’origina a principis de segle XIX per Ramon Casanova i Mir, enginyer 

agrònom comissari d’agricultura de l’època, rebesavi de l’actual propietari. La font 

també podria haver pres el nom dels tres exemplars de castanyer d’índies (Aesculus 

hippocastanum) que en un quadre de 1850 ja estan pintats sobrepassant l’alçada de la 

teulada del mas, car aquests tres castanyers estan just davant de la font, molt més a 

prop que no pas el pinsap en qüestió. 

L’obra de la font consisteix en un pilar de base quadrada uns dos metres i mig d'alçada 

rematat per una llosa de pedra que presideix una gran bassa en forma de "L". A la part 

superior d’aquest prisma, i mirant cap a la basa, se situa el brollador, que surt de la 

boca d’una efígie clàssica de persona en relleu, per on raja l'aigua que omple la bassa. 

La caiguda de l’aigua es produeix sobre una crosta de pedra segurament càlcica tot 

recoberta de molsa, produint un bonic efecte artístic, més encara si entre les branques 

dels castanyers veieu a la llunyania el campanar romànic de Seva. Tota la font es pot 

veure perfectament sense haver d’entrar en cap moment a la finca particular del Sors. 
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Font de la Plaça de l’Església, Seva 

Coordenades GPS: 41.838897, 2.279914 

A l’angle nord-oest de la Plaça de l’Església de Seva hi trobem aquesta font que porta 

la data 23-XII-52. A sobre apareix en baix relleu gravat a la pedra la inscripció Ayto. Stª 

Mª Seva, Aguas de Coll-Furmich. Es tracta d’una font de polsador metàl·lic (sense 

funcionament en el moment d’escriure aquestes ratllees) en un gran prisma de pedra 

coronat amb remat ortogonal i una esfera a sobre. L’aigua vesava a una pica de roca 

annexa al prisma. Tot el conjunt és sobri i seriós, com si no volgués prendre 

protagonisme a la bella plaça, al xiprer que té al seu costat esquerre, i sobretot a 

l’església romànica de Santa Maria de Seva.   

La primera data històrica de Santa Maria de Seva apareix en un document de compra 

venda de vinyes l’any 952. El que resta de l’antic temple romànic és la façana i l’inici 

del presbiteri (18 metres de nau). L’original església romànica es va modificar per 

convertir.la amb un temple de planta de creu llatina, tot i que al mur sud que dóna  a 

la plaça encara es conserva un fris d'arcuacions cegues. Al segle XVII fou suprimit 

l’absis, es van construir unes capelles laterals prop del presbiteri i es va sobrealçar el 

temple. Des de la font tenim una bona perspectiva del bell campanar romànic, de base 

quadrada de 6m. i una alçada de 16,5 metres de sis nivells. 
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Font del Porxo del Sors, Seva 

Coordenades GPS: 41.840118, 2.281013 

Dins de la finca del Sors, annexa als murs de la porxada de la façana sud d’aquesta 

històrica masia, podem trobar aquesta font, que cal no confondre amb que hi ha 

davant, la font del Pinsap del Sors, ni la que dóna nom al mas (situada 100 metres més 

cap al sud-est, a tocar al passeig de Casanova). Es tracta d’una bonica aixeta encastada 

a la paret, sobre una pedra plana amb acabat en mig punt de la que en ressalta un 

rombe al centre del qual hi ha l’aixeta. L’aigua vessa a una pica de pedra rectangular de 

grans dimensions. 

El pati de davant de la façana sud de la casa és d’una gran frescor a l’estiu, amb l’aigua 

d’aquesta font i la que no para de rajar mai de la font del Pinsap del Sors, sempre 

ombrejats pels tres grans castanyers d’índies, que a la primavera omplen el lloc d’una 

espectacular floració. 

Aquesta façana sud de la casa és la més antiga del Sors. Al costat de la font del Porxo 

tenim una porta de pedra de mig punt d’època renaixentista. Per ella s’entra a una sala 

rectangular de 6 x 7 metres, que antigament havia estat una torre de defensa de tres 

nivells que formava part, juntament amb el campanar de l’església i la torre de Ca la 

Carme del conjunt de protecció de Seva. Successives ampliacions de la casa van deixar 

oculta la torre. Al segle XIX es van afegir les característiques torres amb l’escalinata 

d’entrada de la façana oest. 
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Font de la Serra, Seva 

Coordenades GPS: 41.8294,2.2851 

Aquesta font la trobareu prop de la carretera BV-5301, que va de Seva al Brull (i creua 

el Montseny fins al Vallès). A l’alçada del punt quilomètric 34.5 hi ha un apartador que 

us permetrà deixar el cotxe. Venint des de Seva, a ma dreta puja un camí fins a al mas 

Serrabardina. A ma esquerra (i travessant la carretera) trobareu una senderó que en 

pocs metres us porta a la font. 

En el muram de la font (de pedra vermella d’Espinzella) hi trobareu una gran porta 

metàl·lica que si l’obriu us permetrà d’observar el biot original de la deu d’aigua. La 

característica de la font són els tres brocs organitzats en trident que vessen l’aigua 

ordenadament a la petita pica, a la vegada evacua el preuat líquid a unes basses 

properes que donen origen a un torrentet que travessa en gran part el nucli urbà de 

Seva. És una font molt antiga, tal com ho demostra la data gravada en una de les 

pedres del frontal, que podria ser l'any de la seva construcció, 1689. 

El lloc on situat la font és, malgrat la proximitat a la carretera, molt frondós quasi 

selvàtic, i això ens  fa pensar amb l’origen toponímic del nom de Seva, ja que durant el 

període medieval i l’època moderna, el poble s´anomenava territori Sevedano (de 

selvàtic). 
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Font Sevallar, Seva 

Coordenades GPS: 41.827222, 2.343056 

També escrita com font Savellar. Les aigües d’aquesta font situada al serrat de l’Oriol 

són l’origen del Torrent Sevallar, que aboca les seves aigües al Torrent de les Hortes de 

Sobrevia, i aquest més tard al riu de Mules. La font és situada graciosament dins d’un 

bosc d’alzines. Podem arribar a la font des del Meridià Verd, que venint de Viladrau 

(caminant 130 minuts des la plaça Major) pren la pista de Sant Segimon fins el GR 5.2 i 

d’aquí cap als Matagalls Xic i el coll de Sobrevia. Poc després de passar el Turó de les 

Queredes, trobarem la cabana de Fontsevallar.  

Antigament es podia baixar pel corriol que passa per davant de la porta de Cabana 

Fontsevallar sot avall, i en cinc minuts teníem la font Sevallar, però actualment el bosc 

és inaccessible; ara cal continuar caminant pel Meridià Verd i prendre el primer camí 

que gira a la dreta i que baixa cap al sot, i en pocs minuts trobarem un corriol que 

entra una vintena de metres fins la font, un simple broc de ferro en plena vegetació. La 

font esta situada aproximadament a la confluència del termes municipals del Brull, 

Seva i Viladrau. 

Cabana Fontsavellar és una cabana de pedra de planta quadrangular, d’entre 2,5 m. i 3 

m. de costat i sostre de volta de canó amb un arc rebaixat. La coberta presenta restes 

d’argamassa i sembla que hauria estat feta amb una cintra. En el punt més alt fa 1,80 

m. d’altura i la planta té uns 6m2. Hi ha uns empostissats de fusta que serveixen a 

manera de bancs per seure. Per la part de fora, la cabana està coberta per terra i 

herbes. 
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Font del Sors, Seva 

Coordenades GPS: 41.8396, 2.2823 

A la cruïlla del passeig Rafael Casanova amb el carrer de Vicenç Ibáñez podem gaudir 

de la font del Sors, amb una placeta ben configurada amb murets d’obra treballada i 

dos grans taules de pedra amb els seus respectius bancs a banda i banda que es 

presten per fer un bon pícnic. La zona és ombrejada per grans plataners i propera al 

passeig amb castanyers d’índies que porten cap a la propera casa pairal del Sors, que 

possiblement prengué el nom de la font. Prop també hi ha un magnífic exemplar de 

xiprer dels pantans (taxodium distichum) espècie originària del sud-est dels Estats 

Units, que s’adapta molt bé als ambients humits com és aquest cas. Si veniu caminant 

del nucli, des del pas porxat de l’ajuntament arranca el carrer precisament denominat 

de la font del Sors,  que us porta fins a la placeta de la font. 

La font disposa de dos magnífics brocs d’acer que en un angle de 90 graus aboquen 

l’aigua a un abeurador de pedra. En el dintell de pedra del portaló d’accés a la mina (al 

lateral esquerre del frontal de la font) si pot llegir “Font Reedificada en lo any 1755”, 

fruït d’una restauració, cosa que ha fet pensar a molts estudiosos que la font encara 

deu ser més antiga. Tot el conjunt està ben travat formant un frontó de pedra noble 

amb un escut cisellat en pedra de la família Casanova-Sorts. Darrera d’aquest conjunt 

hi ha pròpiament la mina d’aigua, que quan raja és segurament la més abundosa del 

municipi. 
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Font de les Tres Albes, Seva 

Coordenades GPS: 41.813379, 2.241998 

Font del terme municipal de Seva que està en una zona isolada de la resta, rodejada 

pel Brull al nord i l’est, Balenyà i Centelles per l’oest, i Aiguafreda pel sud. La font es 

troba a llevant del nucli d’Hostalets de Balenyà, i de fet és el millor lloc per fer-hi 

l’aproximació. Situada sota del més gran dels tres embasaments de Vall-llosera, prop 

del camí que va cap al Pla de l’Alzinar. Antigament el lloc devia ser fàcil d’identificar 

per les tres gran albes (populus nigra) que donaren nom a la font, però actualment 

nosaltres sols hem estat capaços de veure un d’aquests tres gran arbres platejats. Tot i 

això es veritat que a l’entorn hi ha una gran quantitat de planters d’aquesta espècies 

que esperem que arribin a consolidar-se i recuperin el sentit del topònim. 

En un petit sot de la muntanya hi ha una senzilla construcció d’obra plana rodejada de 

pedres ben posades, i a la part inferior el petit broc metàl·lic. Davant, unes pedres 

estratègicament ben col·locades ens permeten de recollir aigua de la font sense 

mullar-nos els peus quan l’aigua raja de manera abundant i es queda tot el lloc mig 

inundat, donat que l’entorn és més aviat planer. Tot és rodejat de diverses menes de 

joncs, avisant-nos de la humitat de l’enclavament, tot i que a l’estiu podem trobar el 

paratge més aviat sec.    
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Font de Vall-llossera, Seva - Balenyà 

Coordenades GPS: 41.8138000, 2.2382000 

Font situada al terme municipal de Balenyà, donat que es troba al marge dret del 

torrent que delimita aquest municipi de Seva. Vall-llosera és un mas de Seva, però molt 

lligat a la història dels Hostalets de Balenyà. Francesc Vall-llossera va ordenar la 

construcció dels embassaments a la seva propietat sota la direcció del seu gendre 

l’enginyer Pere Duran i Farell. Antigament ja s’havia fet portar l’aigua del manantial de 

Xargais per abastar d’aigua el nucli dels Hostalets de Balenyà, d’un aqüífer que tenia la 

sortida més grossa a la font de Vall-llossera. A poca distància de la font hi ha diferents 

pous enmig dels camps, i una mina situada al costat de la via. Anys enrere d’aquesta 

font es proveïa d’aigua els veïns de la part sud del poble, en part habitants del terme 

de Seva. L’aigua dels pous era bombada cap a un dipòsit rodó d’una dotzena de metres 

d’alçada, que servia per abastir la població. Quan l’aigua de la font va ser conduïda a 

Centelles, s’originà un conflicte que va es solucionar assegurant un proveïment regular 

d’aigua per a les llars dels Hostalets, cinc plomes d’aigua per al rec dels horts i la 

construcció del safareig que substituïa la bassa que hi havia per facilitar el treball de les 

dones que hi rentaven la seva roba. 

L’estat actual de la font i el safareig és bo. L’entorn de la font és un parc urbà que es 

manté net i disposa de bancs i taules per gaudir del lloc. L’obra de la font es tracta 

d’una construcció prismàtica de pedra rústicament rejuntada, coberta per grans lloses 

de pedra plana.  A la banda de més alçada s’obre una gran obertura per poder entrar a 

l’interior, amb dos pilastres perimetrals de totxana vista. A l’interior trobem un 

banquet de fusta, un artístic rètol de la font, i a un vèrtex la font pròpiament dita, amb 

una canella molt prop del terra que brolla de manera continuada, i més amunt una 

aixeta que també raja si l’obrim. Tota l’aigua es recull per una pica quadrada de pedra 

ran de terra, que desaigua directe al safareig de davant. 
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• Àngels Rifà de mas el Barceló, que a ens explicà part de la història del Barceló i la seva font, 
i el seu fill Oriol Autet, que ens va acompanyar a la font de la Codina. 

• Carme Aliaga, pel seu recolzament cap a la nostra tasca. 

• Fortià Prat (Laboratori Prat, Torelló) 

• Gemma Font (documentalista del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA) que ens va 
assistir en la documentació i marc històric de les fonts montsenyenques. 

• Ignacio Vives Bach i Pilar Salimei, del Sors, gràcies per permetre’ns l’accés als jardins dels 
Sors i per les explicacions de la casa i el jardí. 

• Jordi Tura (director del Museu Etnològic del Montseny, MEMGA), que amb la seva visió 
crítica va ajudar-nos a ordenar l’ingent material que hem recollit. 

• Josep Mª Panareda Clopés (Universitat de Barcelona) 

• Josep Mª Vives de Quadras (Can Vives, Seva) 

• Kim Mateu (Museu Etnològic del Montseny, MEMGA), en la maquetació dels plafons per a 
l’exposició de les fonts del Montseny. 

• Laura Fortuny Balsera, per l’aguant i la paciència d’hores als boscos del Montseny amb el 
fotògraf del projecte.  

• Maria Anna Pineda (Ajuntament de Seva) 

• Rosa Pasaret, companya en centenars d’excursions pel Montseny, que ha visitat quasi 
tantes fonts com nosaltres. 
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